ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Απόσπασμα από το πρακτικό της
2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα 13η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2012, ημέρα
Τρίτη και ώρα 1.00 μ. στην αίθουσα του παλαιού Δημαρχείου στη Προσοτσάνη,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Προσοτσάνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9523/9-3-2012 πρόσκληση του Προέδρου,
που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικά στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Λύσσελης Αγγελος
2.-Ανθίτσας Αλέξανδρος
3.-Τζώρτζης Γεώργιος
4.-Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
5.-Μεσονύχτης Κυριάκος
6.-Γεωργιάδης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Σαρίδης ΄Αλκης
ο οποίος δεν ήλθε αν και κλήθηκε
νόμιμα

****************
Αριθ.Απόφ: 8/2012
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για εθελοντικό καθαρισμό αλσυλλίων από Συλλόγους
Προσοτσάνης
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι
με την αριθ. 3/2012 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης
αποφασίστηκε ομόφωνα, η αποδοχή των προτάσεων των Συλλόγων της ΔΚ ν’
αναλάβουν εθελοντικά την περιποίηση και τον καθαρισμό των πάρκων και των
παιδικών χαρών όπως παρακάτω:
Ο Σύλλογος Φιλάθλων Προσοτσάνης «οι Απαράδεκτοι» το Δασύλλιο δίπλα
στο Κτηνιατρείο
Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος «Μ.Αλέξανδρος» το δημοτικό πάρκο
«Μ.Αλέξανδρος»
Ο Σύλλογος Βλάχων «Οι Γραμμουστιάνοι» την παιδική χαρά των Αγίων
Ταξιαρχών
Ο Ποντιακός Σύλλογος «Ο Πόντος» την παιδική χαρά της οδού Ρ.Φερραίου
Ο Θρακομικρασιατικός Σύλλογος την παιδική χαρά στην οδό Υψηλάντη και
συγκεκριμένα απέναντι από την οικία του κ.Πέγιογλου.
Το 1ο Δημοτικό Σχολείο την παιδική χαρά του Αγίου Στυλιανού και
Ο ΑΟΠ, το αλσύλλιο –αθλητικές εγκαταστάσεις στην οδό Φιλ.Εταιρίας

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να συζητήσουν το θέμα και ν’
αποφασίσουν σχετικά.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Αφού έλαβαν υπόψη τους όλα τα παραπάνω, την αριθ.3/2012 απόφαση της
ΔΚ και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010
Αποφασίζει

Ομόφωνα

1.-Εισηγείται, την αποδοχή των προτάσεων των Συλλόγων της Δημοτικής
Κοινότητας Προσοτσάνης προκειμένου τα μέλη τους ν΄ αναλάβουν εθελοντικά την
περιποίηση και τον καθαρισμό πάρκων-παιδικών χαρών, όπως παρακάτω:
Ο Σύλλογος Φιλάθλων Προσοτσάνης «οι Απαράδεκτοι» το Δασύλλιο δίπλα
στο Κτηνιατρείο
Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος «Μ.Αλέξανδρος» το δημοτικό πάρκο
«Μ.Αλέξανδρος»
Ο Σύλλογος Βλάχων «Οι Γραμμουστιάνοι» την παιδική χαρά των Αγίων
Ταξιαρχών
Ο Ποντιακός Σύλλογος «Ο Πόντος» την παιδική χαρά της οδού Ρ.Φερραίου
Ο Θρακομικρασιατικός Σύλλογος την παιδική χαρά στην οδό Υψηλάντη και
συγκεκριμένα απέναντι από την οικία του κ.Πέγιογλου.
Το 1ο Δημοτικό Σχολείο την παιδική χαρά του Αγίου Στυλιανού και
Ο ΑΟΠ, το aλσύλλιο –αθλητικές εγκαταστάσεις στην οδό Φιλ.Εταιρίας
2.-Παραπέμπει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/2012
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Υπογραφή
Υπογραφή
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

Τα Μέλη
Υπογραφή

